
  
  
  
  

 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله(

   :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته CNCفرز  :نام رشته

  فهرست محتوای پروژه
  

  توضیح مختصر راجع به پروژه  -1
  پروژه یدستور العمل اجرا -2

  ینقشه کار عمل -3

  یابیارزش -4

 لیست ابزار  -5

 لیست مواد مصرفی  -6

 مشخصات جعبه ابزار -7

 لیست تجهیزات کارگاه  -8

 نقشه های سازه  -9

  
  
  
  
  
  
  

 
  



  
  

  
  
  

 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله( 

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته  CNC فرز :نام رشته

  توضیح مختصر راجع به پروژه

  CNC فرز یطه کاریح -
  .باشدیم CNC فرز ی بر روی رقابت کار عملی پروژه برای اجراC.N.C فرز یطه کاریح

  CNC فرزف شرکت کننده در رشته یوظا
   ینقشه خوان -1
 CNCنوشتن برنامه  - 2

  و فرم قطعه کاریانتخاب ابزار مناسب با توجه به مراحل کار -3

  ابزاریریآفست گم و یتنظ -4

 ازیدر صورت ن CNCح برنامه یتصح -5

با توجه به جنس ابزار ... و ات عده دوران ، محاسبیشرویل سرعت برش ، سرعت پی از قبیداشتن اطالعات تکنولوژ -6
 و جنس قطعه کار 

  یمنیت نکات ایرعا - 7

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  



  
  

  
  
  

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  ) استانیمرحله (

  :شماره جهانی رشته  :شماره ملی رشته  CNCفرز :نام رشته

  دستورالعمل اجرای پروژه

  

   دقیقه 10: بررسی نقشه  -1

  دقیقه CNC :30بزارها و بررسی ماشین فرز   آماده سازی ا - 2

  ساعت  30/5برنامه نویسی قطعه کار و اجرای برنامه  -3

  

  

  
  
  
  

  

 
 
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 



  
  

  
  
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانیمرحله  (

  

   :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته CNCفرز  :نام رشته

  نقشه کار عملی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

  
  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  ) استانیمرحله (

   :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته   CNC فرز :نام رشته
  :                            استان:                                       شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  بارم  تلرانس   ابعاد اصلی   ردیف

  
نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      75/1  ±.020 96طول     1
      75/1 ±.020 56اندازه چهارضلعی   2
      75/1 ±.020 56اندازه چهارضلعی   3
      75/1 ±.020 9ضخامت دیواره چهار ضلعی   4
      75/1 ±.020 96عرض   5
      75/1 ±.020 38طول پاکت   6
      75/1 ±.020 38عرض پاکت   7
      728Hφ  - 75/1قطر سیلندر   8
      10H7 - 75/1قطر سوراخ   9

      10H7  - 75/1قطر سوراخ   10
      10H7  - 75/1قطر سوراخ   11
      10H7  - 75/1قطر سوراخ   12
      10H7  - 75/1قطر سوراخ   13
      75/1 ±.020 ارتفاع چهار ضلعی   14
      75/1 ±.020 10عمق پاکت   15
      75/1 ±.020  56      1طول شیار   16
      75/1 ±.020 56      2طول شیار   17
      75/1 ±.020  10      1عرض شیار   18
      75/1 ±.020  10      2عرض شیار   19
      5/1  ±02/0 8ارتفاع پله استوانه ای   20

  :جمع  
  

      

  
  :محل امضاء

  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول
  
        
  



  
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله( 

    :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته   CNC فرز :نام رشته
  :استان:                                                                       شماره شرکت کننده:                                         نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  بارم  تلرانس      یاصلاندازه   ردیف

  
نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      75/1  ±02.0  7                    1عمق شیار   21
      75/1 ±02.0  7                   2عمق شیار   22
      75/1 ±05.0  8عرض گوشواره                  23
      75/1 ±05.0  8عرض گوشواره                  24
      5/1 ±05.0  8          عرض گوشواره        25
      75/1 ±05.0  8عرض گوشواره                  26
      75/1 ±02.0  10ارتفاع گوشواره ها            27
      75/1 ±02.0  18ضخامت دیوار قطعه کار   28
      75/1 ±02.0  36ضخامت کلی قطعه کار     29
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  :جمع  
  

50      

  :محل امضاء
  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله( 

   :نی رشتهشماره جها   :شماره ملی رشته   CNC فرز :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  بارم  تلرانس   ه  یاندازه ثانو  ردیف

  
نمره 

  مالحظات  کتسابیا

     H7 +0/5 1 10عمق سوراخ   1
     H7 +0/5 1 10عمق سوراخ   2
     H7 +0/5 1 10عمق سوراخ   3
     H7 +0/5 1 10عمق سوراخ   4
     H7 +0/5 1 10عمق سوراخ   5
     1/5 ±1.0 60اندازه مرکز به مرکز گوشواره   6
     1/5 ±1.0 60اندازه مرکز به مرکز گوشواره   7
     1/5 ±1.0    (114/55) 15اندازه پشت تا پشت پخ   8
     R20  (119/2)    1.0± 1/5اندازه پشت تا پشت قوس   9
     1/5 ±1.0 5 تا لبه قطعه کار 1فاصله لبه شیار   10
     1/5 ±1.0 5 تا لبه قطعه کار 2فاصله لبه شیار   11
     1/5 ±1.0 8ضخامت پله استوانه ای   12
     80φ 1.0± 1/5قطر استوانه   13
     64φ  1.0± 1/5قطر داخلی استوانه   14
     1/5 ±1.0 66فاصله بین دو شیار   15
     R4 - 1(4) گوشوارهصحت   16
     R6 - 1 (4)صحت قوس     17
     728Hφ  - 1صحت سیلندر    18
     1 - 15 (2)صحت پخ    19
     R 20 -  1 (2)صحت قوس   20

  :جمع
 

25   

  
  

  :محل امضاء
  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول

  



  
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله( 

    :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته   CNC فرز :نام رشته
  :                استان:                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  اندازه ثانویه   ردیف

  تلرانس 
  بارم
  

نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      1  ) نمای روبرو ( کیفیت سطح   1
     1   پله استوانه ای هکیفیت دیوار  2
     728Hφ  1 سیلندره کیفیت دیوار  3
     10H7 5/0فیت سوراخ کی  4
     10H7   5/0 کیفیت سوراخ  5
     10H7   5/0کیفیت سوراخ   6
     10H7   5/0کیفیت سوراخ   7
     10H7   5/0کیفیت سوراخ   8
     1 کیفیت سطح نمای پشت   9
     1 کیفیت دیوار چهار ضلعی   10
      5/0  کیفیت دیواره پاکت   11
      1  کیفیت دیواره شیارها   12
      1  طح دیواره قطعه کار کیفیت س  13

  :جمع  
  

10      

  
  :محل امضاء

  کارشناس  کارشناس          کارشناس مسئول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  )استانی مرحله( 

   :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته     CNC فرز :نام رشته
  :استان:                                                                                       شماره شرکت کننده:                         نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
   ی نظریابیارزش  ردیف

  
  بارم
  

نمره 
  مالحظات  اکتسابی

     5/0  پلیسه گیری لبه قطعه کار   1
     5/0  پاکت  لبه یریسه گیپل  2
     5/0  چهار ضلعی  لبه یریسه گیپل  3
     5/0  گوشواره  لبه یریسه گیپل  4
     5/0  شیارها لبه یریسه گیپل  5
     5/0  )نمای روبرو(صدمه سطح قطعه کار   6
     5/0  )نمای پشت(صدمه سطح قطعه کار   7
     5/0  صدمه سطح دیواره خارجی قطعه کار   8
     5/0   پاکت صدمه سطح دیواره  9
     5/0  صدمه سطح دیواره سیلندر   10
     5/0  صدمه سطح دیواره چهار ضلعی   11
     5/0  صدمه سطح دیواره پله استوانه ای   12
          
          
          
          
          
          
          
          

  :جمع  
  

6      

  
  

  :محل امضاء
  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول

  
  
  
  



  
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارت هفتمین
  ) استانیمرحله (

    :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته    CNC فرز :نام رشته
  :استان:                                                                   شماره شرکت کننده:                                             نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  شرح کار   ردیف

  
  بارم
  

نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      2  )نمای روبرو (هماهنگی قطعه با نقشه  1
      2  )نمای پشت (هماهنگی قطعه با نقشه   2

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  :جمع  
  

4      

  
  

  :محل امضاء
  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول

  



 
  

  
  
 
 

  )1385(  مسابقات ملی مهارتهفتمین 
  )مرحله استانی (

   :شماره جهانی رشته   :شماره ملی رشته    CNC فرز :نام رشته
  :استان:                                                                               شماره شرکت کننده:                                 نام شرکت کننده

  ..........................................ارزشیابی
  بارم  کاربرد مواد      ردیف

  
نمره 
  مالحظات  اکتسابی

      5  برای یکبار استفاده از قطعه   1
      0  ه اضافی استفاده از قطع  2

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  :جمع  
  

5      

  
  

  :محل امضاء
  کارشناس    کارشناس            کارشناس مسئول

  
  
  
  
  




